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Ofício Circular n° /2014-SEC

Goiânia, ÍS áe^Ú&ÚUHJUáe 2014

Processo n° 4766300/201

Aos magistrados COMATUAÇÃO NA ÁREA CRIMINAL

Assunto: Orienta para não reexpedir mandados de prisão nas cartas precatórias recebidas,

deixando tal questão exclusivamente para ojuízo de origem

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho n° 403/2014 e do Parecer

n° 529/2013-1°JA. para conhecimento próprio e fins de mister.

Para consultas a provimentos e demais atos deste órgão correicional. acessar

www.tjgo.jus.br {link corregedoria, item publicações).

Atenciosamente.

ofcir029/RC
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Corregedora>rGpral da Justiça

Rua 10, n° 150, 11° andar. Selor Oeste - CEP 74120-020 Goiánia-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Telejudiciário (62) 3213-1581
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Processo n°

Nome

Assunto

4766300/2013

Juiz de Direito da Comarca de Aparecida de Goiânia

Recambiamento

DESPACHO N° +\C2> /2014

'• ' .'"'-.

Nas linhas do Parecer n° 529/2013 (fs. 13/14), determino a

expedição de ofício circular a todos os Diretores de Foro do Estado de Goiás, para

ciência própria e transmissão aos magistrados com atuação na área criminal,

orientando-os a não reexpedir mandados de prisão nas cartas precatórias recebidas,

deixando tal questão exclusivamente para o juízo de origem, com a finalidade de evitar

duplicidade de mandados de prisão relacionados ao mesmo fato. Referida

comunicação coletiva deverá se fazer acompanhar de cópia da reportada peça

opinativa e deste ato.

Reprodução do presente documento serve como ofício.

Ultimada a medida alinhada, tornem-se os autos ao crivo do

parecerista, para manifestação acerca do eventual arquivamento.

ÀSecretaria Executiva. ^-^-"""
Goiânia,<^/ de fevereiro de 2014.

EMFT

Desembarga
Correged

.UIZ EDUARDO DE SOUSA

:al da Justiça em Substituição

Rua 10. n°150, 11°andar. St. Oeste. Goiânia - Goiás - CEP 74.120-020 - Fone (62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677
E-mail para a resposta: corregsec@tjgo.jtis.br
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Processo n° : 4"}^>?/2013
Comarca : Anápolis-GO

PODER JUDICIÁRIO

Corregedoria-Geral cia Justiça
Gabinete do ta Juiz-Auxiliar

CORREGEDORIA

FL

PARECER N° 529/2013

Senhora Desembargadora Corregedora-Geral,

Trata-se de comunicação da Secretaria de Estado da

Administração Penitenciária e Justiça - SAPEJUS, através do ofício de n°

1375/2013, encaminhado a ilustre Juíza de Direito da Vara de Precatórios

desta Comarca, Dra. Mércia Batista Leite Dafico, no qual informa que o foi

cumprido mandado de prisão em desfavor de TIAGO BRAGA DE MORAIS.

Foi juntada Folha de Antecedentes Criminais do acusado

citado acima às fls. 03/06.

Conforme se vê da informação inicial o mandado de prisão

cumprido em desfavor de Tiago, foi expedido pela 4a Vara Criminal da

Comarca de Anápolis-GO.

Entretanto, às fls. 07/08, consta cadastro no Banco

Nacional de Mandados de Prisão, mandado de prisão em aberto no nome de

Tiago Braga de Morais, expedido através de carta precatória pela 2a Vara

Criminal da Comarca de Aparecida de Goiânia, gerando assim duplicidade de

mandados de prisão relacionados ao mesmo fato.

Isto posto, Senhora Desembargadora Corregedora-Geral,

considerando o problema em questão, qual seja, duplicidade de mandados de

prisão expedidos relaciona SkÍGIRO que seja feito Ofício-
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Corregedoria-Geral da Justiça
Gabinete do 1a Juiz-Auxiliar
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1
Circular orientando ao Juizes Criminais do Estado de Goiás para que naõ

reexpeçam nas cartas precatórias mandados de prisões, deixando tal questão

exclusivamente para o juízo de origem.

É opárecejr, s.m.j.
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